
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GLIWICACH

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru 
zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów 

obowiązujących w tych obszarach.

Na podstawie: art. 45 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1539), § 5 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1574) oraz art. 3, ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się obszary zapowietrzone będące ogniskami choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej z urzędu 
zgnilca amerykańskiego pszczół obejmujące: 

1) pasiekę ujawnioną pod numerem 12/ 66 52 w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach, 
zlokalizowaną w miejscowości Gliwic, współrzędne: 50°18'42.4"N, 18°41'15.3"E, która została decyzją 
Powiatowego Lekarza /Weterynarii w Gliwicach nr 170/2016 z dnia 15.07.2016 r. wyznaczona jako ognisko 
zgnilca amerykańskiego pszczół;

§ 2. Za obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół, uznaje się obszar położony w: 

1) mieście Gliwice, powiat grodzki, obejmujący dzielnice: Żerniki, Sobiszowice, Śródmieście, Os. Obrońców 
Pokoju, Os. Wojciecha, Os. Kopernika, Os. Gwardii Ludowej, Os. Millenium, część kompleksu leśnego Las 
Łabędzki.

§ 3. Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący: rozpoczynając od wschodu 
granicę stanowi autostrada A1 biegnąca w obszarze miasta Gliwice począwszy od okolicy dzielnicy Żerniki na 
północy do linii przecięcia się jej z ulicą Kujawską, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Kujawskiej, 
a następnie w kierunku północno- zachodnim omijając łukiem od południa zabudowania politechniki Śląskiej 
znajdujące się między ul. Kujawską i Pszczyńską poprzez ulice: Pszczyńską, Nowy Świat, Kościuszki, Andersa do 
ulicy L. Okulickiego. Dalej w kierunku północno –wschodnim wzdłuż ulicy Okulickiego do drogi krajowej nr 88, 
następnie wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim ok. 500 m do przecięcia jej z ulicą Portową i następnie 
w kierunku północnym wzdłuż ulicy Portowej do Estakady Heweliusza. W dalszej kolejności ulicą Perseusza 
i Zygmuntowską na północ i kolejno poprzez ul. Przyszowską na wschód, omijając od północy Os. Kopernika do 
ul. Toszeckiej, stanowiącej drogę wojewódzką nr 901. Następnie wzdłuż ulicy Toszeckiej do skrzyżowania 
łączącego ulicę Toszecką z ulicą Czołgową i w dalszej kolejności w kierunku południowo – wschodnim poprzez 
kompleks leśny Las Łabędzki wzdłuż granicy miasta Gliwice do drogi krajowej nr 78 i dalej między dzielnicą 
miasta –Żerniki a miejscowością Szałsza w kierunku wschodnim wzdłuż granicy miasta do autostrady A1. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 i 2 nakazuje się: 

1) oznakować obszar zapowietrzony określony w § 1 tablicami z widocznym trwałym napisem, ulokowanymi na 
drodze dojazdowej do pasieki zapowietrzonej: „Uwaga – obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański 
pszczół”. Wzór tablicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 

2) oznakować obszar zagrożony określony w § 2 tablicami z widocznym trwałym napisem ulokowanymi przy 
wszystkich drogach wkraczających w obszar zagrożony chorobą: „Uwaga – obszar zagrożony – zgnilec 
amerykański pszczół”. Wzór tablicy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia; 

3) przeprowadzić przegląd pasiek; 

4) zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gliwicach przypadki zachorowań pszczół z objawami 
mogącymi wskazywać na wystąpienie zgnilca amerykańskiego pszczół.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 i 2 zakazuje się: 

1) przemieszczania bez zezwolenia: rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, 
produktów pszczelich, sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece; 
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2) wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miasta w Gliwicach. 

§ 7. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z terenu 
obszaru, o którym mowa w § 1 i 2 do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia. 

§ 8. Winni naruszenia zakazów, o których mowa § 5 oraz nakazów zawartych w § 4 podlegają 
odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

§ 9. Rozporządzenie wykonują: 

1) Prezydent Miasta Gliwice, w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Rozporządzenia. 

2) Posiadacze pszczół w zakresie § 5 ust. 1 i ust 2, § 4 ust. 4 niniejszego Rozporządzenia. 

3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach w zakresie § 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie miasta Gliwice. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Gliwicach

lek. wet. Szczepan Błachut
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Załącznik do Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach  nr 1/2016 
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Załącznik do Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach  nr 2/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA                              

OBSZAR ZAPOWIETRZONY  

ZGNILEC AMERYKAŃSKI 

PSZCZÓŁ 
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Załącznik do Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach  nr 3/2015 

 

UWAGA                              

OBSZAR ZAGROŻONY  

ZGNILEC AMERYKAŃSKI 

PSZCZÓŁ 
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